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Krajský titul Vesnice roku 2010 získala obec Vír, která dnes připravila pro dalších 34
přihlášených soupeřů veselici. Na ní kromě nejvyššího titulu předali zástupci
vyhlašovatelů dalších patnáct ocenění, diplomů a čestných uznání. Víru také náleží cena
kraje Vysočina pro vítěznou obec soutěže – titul VESNICE VYSOCINY, který každoročně
uděluje krajské zastupitelstvo a který je spojen s finanční odměnou 100 tisíc korun.
Slavnostního vyhlášení se účastnila i Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.

      

  

V letošním roce se do krajského kola soutěže přihlásilo 35 obcí. Desetičlenná komise dva týdny
strávila jejich návštěvami, hodnocením a rozhodováním. Podle slov předsedy komise Františka
Broži vyhráli Vírští především díky celkové upravenosti obce a ekologickému přístupu v péči o
veřejná prostranství. Komisi zaujal bohatý kulturní život, který obyvatelé obce vedou. Zvláště
ten je v obci mimořádně rozvinutý, v minulosti byla Víru udělená modrá stuha za společenský
život.
Obec Vír je v katastru zanesena na obou březích řeky Svratky, který je ze dvou stran obklopený
strmými svahy a na severní straně se rozkládá Vírská přehrada. První známky osidlování této
lokality sahají do 13. století. Dnes na rozloze 531 ha žije zhruba 730 obyvatel. Funguje zde
škola, galerie, celá řada spolků, obec dbá o veřejný pořádek a žije především z cestovního
ruchu.

  

  

Další ocenění udělená v krajském kole soutěže Vesnice roku 2010:

  

    
    -  Modrou stuhu za společenský život – obec Modlíkov (okr. Havlíčkův Brod)  
    -  Bílá stuha za činnost mládeže – obec Křížánky (okr. Žďár nad Sázavou)  
    -  Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – obec Bory (okr. Žďár nad Sázavou)  
    -  Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Police  (okr. Třebíč) 
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    -  Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou vybavenost v obcích)
– obec Jiratice (okr. Třebíč)   
    -  Diplom za vzorné vedení kroniky – obec Římov (okr. Třebíč)  
    -  Diplom za vzorné vedení obecní knihovny – obec Vysoké Studnice (okr. Jihlava)  
    -  Diplom za podporu a rozvíjení hasičských tradic – obec Blažkov (okr. Žďár nad Sázavou)  
    -  Diplom za příkladnou péči o historické památky – obec Častohostice (okr. Třebíč)  
    -  Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů – obec Vilémovice (okr.
Havlíčkův Brod) – za rekonstrukci obecní budovy na objekt s polyfunkčním využitím   
    -  Čestné uznání za ekologickou výchovu – obec Domamil (okr. Třebíč)  
    -  Čestné uznání za mimořádnou péči o zeleň v okolí obce – obec Slavíkov (okr. Havlíčkův
Brod)   
    -  Čestné uznání za příkladný rozvoj obce – obec Nová Buková (okr. Pelhřimov)  
    -  Čestné uznání za péči o veřejná prostranství – obec Štěpkov (okr. Třebíč)  
    -  Čestné uznání za práci s dětmi a mládeží – obec Květinov (okr. Havlíčkův Brod)  

  

 „Všem obcím gratuluji k oceněním a především k odvaze přihlásit se do soutěže. Pro náš
typicky venkovský region je život na venkově přirozenou volbou. A i když stále častěji mladí
odchází za prací do měst, na vesnici se později opět vrací – vrací se k životu skromnějšímu a
družnějšímu. I to je Vysočina,“ nechal se slyšet hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

  

  

Kateřina Kadlecová
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